
O jornalista e o desempenho da sua atividade profissional no contexto 

da pandemia provocada pela Covid-19 

 

A prestação de trabalho do jornalista no presente contexto mantém-se, grosso modo, 

inalterada. 

No entanto, têm sido colocadas algumas questões pelos associados do SJ relativas ao exercício 

de direitos fundamentais e ao regime do teletrabalho. Assim: 

1. No que respeita ao exercício de direitos fundamentais dos jornalistas: 

 - A declaração do estado de emergência e a sua regulamentação por parte do Governo 

salvaguarda expressamente a fruição dos direitos – concretamente, o direito à mobilidade sem 

restrições – relativos ao exercício da liberdade de imprensa. Assim sendo, na execução da sua 

atividade, o jornalista mantém, de forma inalterada, os seus direitos fundamentais necessários 

para o pleno exercício da liberdade de imprensa. 

- A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista entende que a Carteira Profissional de 

Jornalista é documento bastante para comprovar a necessidade de deslocações em trabalho 

(com base no disposto na al. u) do n.º 2 do art.º 4.º do Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro), 

salvaguardando que todos os abusos devem ser evitados de forma a preservar o respeito pela 

profissão.  

 

2. No que respeita ao teletrabalho: 

 - A declaração do estado de emergência e a sua regulamentação por parte do Governo prevê, 

expressamente, a obrigatoriedade de prestação de serviço através do recurso ao teletrabalho, 

sem que haja necessidade de acordo entre o empregador e o jornalista. Ou seja, ambas as partes 

podem exigi-lo unilateralmente, desde que existam condições para o efeito. 

No entanto, no que respeita os demais elementos da relação de trabalho, tudo se mantém 

inalterado. A única especificidade prende-se com a execução da atividade profissional em 

regime de teletrabalho. Isto significa que retribuição, complementos retributivos (por exemplo, 

subsídios de refeição, de transporte, de isenção de horário de trabalho, de turno, de 

rotatividade, de escala, etc.), horário de trabalho, relações hierárquicas, funções, normas de 



saúde e segurança no trabalho ou acidentes de trabalho continuam a vigorar nos mesmos 

termos que vigoravam no contexto pré-pandemia. 


